
SABIEDRĪBAI PIEEJAMS KULTŪRAS PIEDĀVĀJUMS
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Kultūras piedāvājuma
pilnveidošana, t.sk.
sabiedrības grupām
/bērniem un jauniešiem,
ģimenēm,
Mazākumtautībām,
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

➢ Sabalansēts, daudzveidīgs kultūras
institūciju tīkls un kultūras norišu
piedāvājums novadā

➢ Masļeņica
➢ Senioru sporta svētki
➢ Audiogrāmatas

➢ Bibliotēkās nav fiziskās pieejamības
cilvēkiem, ar kust.traucējumiem

➢ vecāka gada gājuma
➢ jaunās māmiņas ar bērnu ratiņiem
➢ piedāvājums jauniešiem, muzejs,

kultūra
➢ bibliotēkas atpaliek no

jauninājumiem tehniskajā un IT jomā
➢ uzrunāt ekonomiski aktīvākās

grupas, lai iesaistītos pasākumos

➢ Iespjems pielāgot, vai pilnīgi jauna
būve

➢ sadarbība ar ABJC
➢ aptaujas, profesionāli izstrādātas

intervijas

Radošas un aktīvas
nevalstiskā sektora
organizācijas.

➢ Alūksnes un Apes novada fonds
➢ Bibliotēkas draugu klubiņš, neformālā

grupa
➢ senioru grupa, arī neformālā
➢ Liepnas jauniešu saime

➢ sporta metodiķi, iesaistot jauniešus
➢ improvizācijas teātris, treniņi pagastos

uz vietas

➢ pagastos lokāli, profesionālus
speciālistus, kas pārzin jomu

Kultūras infrastruktūras
iznomāšana
nevalstiskajam sektoram
kultūras procesa
aktivizēšanai un
dažādošanai.

➢ Sabiedrības centrs
➢ Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm

organizējot pasākumus, telpu nomu
nosedz konkrētā pašvaldības iestāde

➢ ➢ ieteikums turpināt sadarbību

Infrastruktūras pieejamība
/ekonomiskā pieejamība

➢ AKC
➢ katrā pagastā ir vismaz viena kultūras

iestāde, vismaz viena bibliotēka
➢ Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

➢ Tautas nams arvien biežāk kļūst  par
sabiedrības centriem

➢ ceļi
➢ interneta tīkla pārklājuma ātrums
➢ finasiālas grūtības uzturēt objektus,

piemēram pagastam estrādi
➢ Bibliotēka uz riteņiem, mobilā

bibliotēka

➢ Uzrunāt jauniešus un seniorus par
papildus darba iespējām, piemēram
ar nodarbinātības aģentūru

➢ barteris



➢ Brīvprātīgā darba attīstība
➢ Atvaļinājumu laiks pakalpojuma

nepārtrauktai pieejamībai

Pieejamība digitālā vidē
➢ pasākumu tiešraides AKC
➢ Muzejiem un bibliotēkai digitālās

izstādes
➢ atsevišķas iestāžu mājas lapas

➢ Izglītošanās darbam digitālajā vidē
➢ mājas lapas kā vienots vienums ar

kopēju dizainu un finansējumu visām
pašvaldības iestādēm

➢ Kursu, apmācību piedāvājums

Kultūras popularizācija
➢ Starptautiskie festivāli
➢ Lokālie masu mēdiji
➢ pašvaldības mājas lapa
➢

➢ ➢ Vienota un ticama informācijas
izvietošanas platforma

Profesionālās mākslas
pieejamība

➢ AKC
➢ Bibliotēkā tikšanās ar autoriem

➢ Nepietiekami tiek izmatotas KKF
finansējums profesionāļu piesaistei

➢ Apsardzes trūkums pasākumu
organizēšanas nodrošināšanā

➢ Finansējums
➢ Tehnisko cilvēku trūkums
➢ Mākslinieku honorārs, gadiem naudu

nesakrāsi
➢ Ideju banka par piedāvājumu uz

pasākumiem

➢ Rakstīt vairāk projektus
➢ Koncerts Alūksnē, no pagasta

organizēts transports


